Nieuwsbrief

Schooljaar 2020-2021, nr. 8

Datum

Opmerking / thema

29 april

Bezoek SpaceBuzz groep 7/8

1 mei t/m 16 mei

Meivakantie

17 mei

Schoolfotograaf

19 mei

Start training “Leren leren” groep 6 en 7

21 mei

Start training “Leren leren” groep 8

23 mei

Eerste communie

24 mei

2e Pinksterdag: VRIJ

28 mei

Praktisch verkeersexamen groep 7/8

MAATREGELEN m.b.t. CORONA
Enkele versoepelingen:
Na de meivakantie willen we weer de gymlessen in de sporthal hervatten. Momenteel schrijft
het protocol nog voor dat de groepen nog in hun eigen bubbel (groep) moeten blijven. Mocht
dit na de meivakantie nog zo zijn, dan zal het niet mogelijk zijn om met alle groepen naar de
sporthal te gaan. Er komt dan een roulatieschema en dit wordt via Ouderportaal met de
ouders gedeeld.
Ook mogen na de meivakantie weer externe behandelaars in school komen. Zij houden zich
natuurlijk aan de richtlijnen van het protocol.

SUBSIDIES VANUIT DE OVERHEID
Het kabinet heeft besloten om enkele subsidies ter beschikking te stellen aan het onderwijs
om de gevolgen van de coronamaatregelen (lockdown/ school dicht/ thuisonderwijs) te
verkleinen.
De subsidie “Meer handen in de klas” loopt tot de zomervakantie. Het team bepaalt zelf op
welke manier deze subsidie ingezet wordt. Wij gaan in ieder geval een deel van deze
subsidie gebruiken voor de training “Leren leren” voor de leerlingen van groep 6, 7 en 8.
Hierover staat in deze nieuwsbrief meer informatie. Over de verdere besteding van deze
gelden zijn we nog in overleg.
Dan komt er verder nog subsidie vanuit het “Nationaal Programma Onderwijs” voor de
komende 2 schooljaren. Hiervoor is er een stappenplan opgesteld dat de school moet
doorlopen:
1. In een schoolscan legt de school de behoefte op leerling- en schoolniveau vast.
2. Op basis van de schoolscan kiezen scholen effectieve interventies van een
'menukaart’, deze komt eind april/ begin mei beschikbaar.
3. Tot slot schrijven scholen een schoolprogramma dat dient als plan van aanpak. Dit
plan van aanpak wordt met de MR besproken.

TRAINING LEREN LEREN
In groep 6-7-8 starten we na de meivakantie met de training “Leren leren”. Deze zal gegeven
worden door Claudy Meuwissen van “Hoe-Zo Leren”. Het zijn 6 bijeenkomsten van anderhalf
uur op woensdagen en op vrijdagen gedurende 6 weken. De training wordt voor groep 6,
groep 7 en groep 8 apart gegeven, zodat de groepjes klein zijn en de training zo effectief
mogelijk is.

De “leren leren” training leert kinderen welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren.

Waar huiswerkbegeleiding vaak gaat over de inhoud van de vakken gaat “Leren leren” over
HOE je moet leren en geeft kinderen tips om makkelijker en efficiënter te leren.Tevens helpt
deze training ook beelddenkende en visueel ingestelde kinderen. Ook leren ze hun
voorkeuren wat betreft leerstijl en leervoorkeur. Daarmee is deze training uniek in zijn soort!
Wat ga je leren:
● Hoe werkt mijn brein
● Wat zijn mijn kwaliteiten
● Ontdek je leerstijl
● Faalangst; hoe ga ik hier mee om
● Concentreren kun je leren
● Hoe moet ik plannen
● Leren voor een toets

SPACEBUZZ groep 7/8
Donderdag 29 april zullen de leerlingen van groep 7/8 de SpaceBuzz bezoeken.
De SpaceBuzz is een ruim 15 meter lang raketvoertuig voorzien van de nieuwste virtual
reality en augmented reality technologieën (= een live, direct of indirect, beeld van de
werkelijkheid waaraan elementen worden toegevoegd door een computer). Aan boord reizen
kinderen naar de ruimte, waar ze de aarde zien door de ogen van een astronaut. Onze
planeet is indrukwekkend, bijzonder, een oase van leven in het zwarte heelal. Van de
lancering tot de spectaculaire landing - een missie met de SpaceBuzz voelt levensecht.

EERSTE COMMUNIE
Op 1e Pinksterdag, zondag 23 mei, zullen een aantal kinderen van onze school de Eerste
Communie doen. Vanwege de corona-maatregelen is het niet mogelijk dat wij, het team, naar
de Communiemis komen. Juf Renée zal er natuurlijk wel bij zijn.
Wij wensen alle communicantjes met hun familie een mooie, zonnige dag toe. En natuurlijk
een dikke proficiat!

SCHOOLFOTOGRAAF
Maandag 17 mei komt de schoolfotograaf. Deze zal groepsfoto’s en portretfoto’s maken. Het
is nu nog onduidelijk of de maatregelen zo versoepeld zijn dat broertjes/zusjesfoto’s ook
mogelijk zijn (momenteel moeten leerlingen nog in hun eigen klassen-bubbel blijven)

PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN
Vrijdag 28 mei doen de leerlingen van groep 7/8 hun praktisch verkeersexamen. Ze komen
die dag met hun fiets naar school. Er is op school geen fietscontrole; zorg dus dat je fiets
tiptop in orde is.
De leerlingen krijgen de route voor de meivakantie zodat er samen met de ouders geoefend
kan worden. De route vertrekt vanaf het Connect College en is aangegeven met pijlen.

1.
2.
3.
4.

Het stuur zit goed vast.
De bel is goed te horen.
De handvatten zitten goed vast aan het stuur en zijn heel.
De rem werkt goed. Uitsluitend handremmen? Dan moeten beide remmen goed
werken. Indien van toepassing: de remblokjes zijn niet versleten.
5. De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht.
6. De spaken in beide wielen zitten goed vast en er zijn geen ontbrekende spaken.
7. Zijreflectie: De banden hebben cirkelvormige reflectie of er zitten witte of gele
reflectoren aan de wielen, minimaal 1 per wiel.
8. De banden zijn goed opgepompt en hebben voldoende profiel.
9. Het zadel zit goed vast.
10. Het zadel is op de juiste hoogte ingesteld: Je kunt met beide voeten (tenen) net de
grond raken als je op het zadel zit
11. De trappers zijn voldoende stroef.
12. Beide trappers hebben twee gele reflectoren.
13. De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te strak. Tip: Heb je een open
kettingkast en draag je een wijde broek? Gebruik dan een broekclip of band, zodat de
broek niet tussen de ketting kan komen.
14. Er zit een rode reflector aan de achterkant van de fiets of geïntegreerd in het
achterlicht.
15. Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht.

